
МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО 
 

Мета курсу – вивчення процесів формування, еволюції та реального 
функціонування місцевого самоврядування, інститутів і норм вітчизняного та 
зарубіжного муніципального права.  

Міжпредметні зв’язки. Курс «Муніципальне право» має безпосередній 
зв'язок із такими дисциплінами як: «Теорія держави і права», «Конституційне 
право». 
 Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність коректно вживати термінологічний апарат 
муніципального права; здатність самостійно опрацьовувати законодавчі і 
навчальні джерела з муніципального права; спроможність вирішувати базові 
проблеми правозастосування у сфері муніципального права. 

Програмні результати навчання: 
знати: еволюцію, сучасний стан й основні тенденції розвитку 

муніципального права України як комплексної галузі національної системи 
права; предмет і метод муніципально-правового регулювання; основні джерела 
муніципального права України; основні муніципально-правові поняття; систему 
суб’єктів місцевого самоврядування в Україні; правові, територіальні та 
матеріально-фінансові основи місцевого самоврядування в Україні; порядок 
проходження муніципальної служби; конституційно-правовий статус органів 
місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад та муніципальних службовців 
в Україні; 
  вміти: будувати професійну діяльність та стосунки з органами місцевого 
самоврядування та їх посадовими особами на принципах, передбачених чинним 
муніципальним законодавством; застосовувати приписи чинного 
муніципального законодавства України; здійснювати муніципально-правову 
кваліфікацію подій і явищ, що відбуваються на місцевому рівні; давати 
муніципально-правову оцінку правових актів, що складаються у процесі 
професійної діяльності або надходять від інших органів та посадових осіб; 
аналізувати чинне муніципальне законодавство України з точки зору 
муніципально-правової теорії. 

володіти: понятійно-категоріальним апаратом муніципального права. 
Змістове наповнення навчальної дисципліни: 
Загальна частина муніципального права. Муніципальне право як галузь 

права, наука і навчальна дисципліна. Історико-теоретичні засади місцевого 
самоврядування: вітчизняний та зарубіжний досвід. Конституційні засади 
місцевого самоврядування в Україні. Система місцевого самоврядування. 
Правові, територіальні та матеріально-фінансові основи місцевого 
самоврядування в Україні. 

Правове регулювання окремих інститутів муніципального права. Форми 
безпосередньої демократії у місцевому самоврядуванні в Україні. 
Представницькі органи місцевого самоврядування в Україні. Виконавчі органи 
місцевого самоврядування в Україні. Правовий статус сільських, селищних, 
міських голів та голів районної, обласної, районної в місті ради. Муніципальна 
служба. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг – 



90 годин, у т. ч. – 36 години аудиторних занять і 54 годин – самостійна та 
індивідуальна робота. 

Форма семестрового контролю: іспит. 
 
 


